
Woordenschat

605

Bewegen, sport en spel

actief de mountainbike
de conditie het racket

de deelname scoren
de score bijhouden de stick

de finish voorbij flitsen

de intekenlijst
zich ergens voor
opgeven



Woordsoorten benoemen

20

Voorzetsels

Een voorzetsel staat voor een 
woord of woordgroep. Het geeft 
vaak een plaats of tijd aan.

De vaas staat op de tafel. 
Na de pauze gaan we rekenen.



Gesprekken

412

Een interview afnemen

1. Bedenk van tevoren je vragen.
2. Stel jezelf voor en vertel waar het
interview over gaat.

3. Stel jouw vragen. 
• Luister goed naar de antwoorden.

4. Vat het interview samen en bedank 

de ander voor het interview.



Woordvorming

40

De verleden tijd

Een zin in de verleden tijd gaat over iets dat in
het verleden gebeurde.

Je kunt aan het werkwoord zien of een zin in de
verleden tijd staat. 

 
Ik las een boek.



Woordvorming

52

Sterke en zwakke
werkwoorden

Bij een zwak werkwoord komt er in de verleden
tijd -de(n) of -te(n) achter de ik-vorm. 
Wij fietsten heel hard, omdat het 

regende.

Bij een sterk werkwoord verandert  
de klank in de verleden tijd. 

Ik dronk water.



Woordenschat
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Eten en drinken

de afhaalmaaltijd
de kant-en-
klaarmaaltijd

het bakblik de korst
biologisch het levensmiddel

de consumptie op smaak brengen
het dieet de rauwkost

het fastfood de walm



Zinsdelen benoemen

43

De persoonsvorm

De persoonsvorm is een vorm 
van een werkwoord.

De persoonsvorm vind je met de vraagproef, 
de getalproef of de tijdproef.

Cato bakt een brood. 
Lars heeft een fiets gekocht.



Beschrijvende teksten

313

Een verslag schrijven

1. In de inleiding geef je antwoord op
de 
w-vragen: wie, wanneer en waarom.

2. In de kern geef je antwoord op de 
wh-vragen: wat en hoe.

3. In het slot geef je je mening.
4. Bedenk een titel.



Woordbetekenis

56

Afkortingen

Afkortingen zijn verkorte vormen 
van een woord of woordgroep.

informatie:  info 
bijvoorbeeld:  bijv. 

tenminste houdbaar tot: t.h.t.



Schooltaalwoorden

626

Uitdrukkingen

de draak met iemand in het holst van de
steken    nacht

een daverend succes in het duister tasten
een koud kunstje in de wolken zijn
ergens in trappen in weer en wind
hemel en aarde voor niets gaat de

bewegen    zon op



Woordenschatstrategieën
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Een voorvoegsel

Door een voorvoegsel te herkennen, kun je 
makkelijker achter (een deel van) de 
betekenis van een woord komen.

gezeur

ge + zeur betekent dat er iemand zeurt.



Beschrijvende teksten

347

Een planning maken


